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  كيف يراها واقفة وهي متر مر السحاب؟
  نقول: من أجل عظم هذه األهوال وارتفاعه، الشيء إذا كان مرتفعاً ولو كان جيري بسرعة فإنه يُظن أنه واقف.

الفائدة الثانية من هذه اآلية: يستفاد من ذلك: أن هذا األمر الذي حصل هلذه اجلبال هو من صنع اهللا عز 
فالذي جعلها جامدة يف الدنيا راسية عظيمة  ]88))[النمل: لِه الِذي َأتْـَقَن ُكل َشْيءٍ ُصْنَع ال ((وجل، وقوله: 

  ثقيلة كانت يف اآلخرة متر مر السحاب، وذلك صنٌع من صنع اهللا الذي ال يستطيع البشر أن يفعلوه.
، ولكن هل يؤخذ ]88))[النمل: ُكل َشْيءٍ   ُصْنَع اللِه الِذي َأتْـَقنَ  ((الفائدة الثالثة: جواز إضافة الصنع إىل اهللا 

منه إثبات اسم الصانع هللا أو ال؟ ال يؤخذ منه، ولكنه خيرب به عن اهللا، فيقال: إن اهللا تعاىل صانع كل شيء على 
سبيل اخلربية، وأما إثبات اسم الصانع فال على أنه يوجد يف كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وكالم ابن القيم رمحه 

ائمًا كلمة الصانع، والظاهر أم أرادوا ذا خماطبة أهل الكالم مبثل ما يتكلمون به، ولذلك يقول مثًال: اهللا د
إثبات الصانع يدل عليه كذا وكذا، مع أننا نرى أن األوىل واألفضل أال يُثبت حىت ذا اللفظ، بل يقال إثبات 

  غ من الصانع.اخلالق دل عليه كذا وكذا، واخلالق جاء يف القرآن وهو أبل
إمنا على كل حال اإلخبار عن اهللا بأنه صانع مضافًا إىل التعميم مثل: صانع كل شيء. هذا جائٌز ال بأس به، 
والناس يقولون يف عبارام العامية: صانع كل مصنوع، هذا خرب صحيح، أما أن جتعله امسًا من أمساء اهللا فال؛ 

  ألنه يفّرق بني االسم وبني اخلرب.
  الصفة. :الطالب
  يعين: يقال: صنعة اهللا هذا؟ الشيخ:
  ال. يقال: هو صانع. :الطالب
  هذا خطأ. الشيخ:
  ما الفرق بني اخلرب والصفة؟ :الطالب
  اخلرب ضد االسم يعين: الشيء إما أن ُخيرب به عن اهللا أو يسمى به اهللا. الشيخ:

  ، مقيداً إن كان مقيداً ومطلقاً إن كان مطلقاً.فاخلرب عن اهللا جيوز أن خترب عن اهللا تعاىل بكل ما ثبت له من فعل
  وأما االسم فال تسمي اهللا إال مبا مسى به نفسه.

وهلذا يصح أن نقول عن اهللا سبحانه وتعاىل إنه مدبّر األمور، مسّخر السماوات واألرض، مذّلل اإلبل لراكبيها.. 
  وما أشبه ذلك، لكن كونك تسميه ذا االسم...

  وقيفية لكن الصفة، الصفة هي مثل اخلرب؟األمساء ت :الطالب



 2

خترب ا عن اهللا ال مانع؛ ألن ضرورة أن املشتق دال على الصفة نعم، الصفة اليت يصح إضافتها إىل اهللا  الشيخ:
  صفته، كل مشتق فهو داٌل على صفته فال ميكن أن تقول عن شيء إنه مشتق مث تنفي الصفة اليت اشتق منها.

هذا األمر الذي يقع للجبال يوم القيامة أمٌر عظيم، وجه عظمته: إضافته إىل اهللا حيث قال:  الفائدة الرابعة: أن
  أضيف إىل احلقري فهو حقٌري.ما وما أضيف إىل العظيم فهو عظيم، كما أن  ]88))[النمل:ُصْنَع اللِه  ((

َقَن ُكل َشْيءٍ  (( الفائدة اخلامسة: أن اهللا تعاىل متقٌن لكل شيء من األفعال واألحكام؛ لقوله:  الِذي َأتـْ
" ففيه نظر،  صنعهمما صنع وشرع؟ مما صنع وشرع، وأما تقييد املؤلف له بقوله: "  إالمما صنع و  ]88))[النمل:

وال يقال: إن السياق يف الكالم على الصنع؛ ألننا نقول: الكالم على الصنع لكنه جاء بعد ذلك تعميم، ما قال: 
  : كل شيء.أتقن كل ما صنع، قال

يستنتج من هذه الفائدة: إثبات احلكمة هللا عز وجل؛ ألنه ال  إذاً: فاهللا تعاىل متقٌن لكل ما صنع ولكل ما شرع.
إتقان إال حبكمة، فال ميكن أن يتقن الشيء إال بعلٍم من املتقن كيف يتقنه، والثاين حبكمة حبيث ينّزل كل شيٍء 

  هذا ليس مبمكن. قهمتم هذا وإال ؟ شيء من ال يعلم كيف يتقنه؟كيف يتقن ال منزلته، وإال لفات اإلتقان.
وكيف يتقنه وهو يعلم كيف يتقنه، لكنه سفيه ال حيسن أن يتصرف؟ أيضًا ال يصل اإلتقان، فال إتقان إال بعلٍم 

ال فمن إتقان اهللا نستنتج هذه الفائدة وهي: إثبات احلكمة له سبحانه وتعاىل؛ ضرورة أنه ال إتقان إ وحكمة.
  بعلٍم وحكمة.

ووجه ذلك أن اهللا أتقنه، واهللا تبارك وتعاىل أعلم وأحكم من عباده، فأنت مىت علمت هذا  ....الفائدة السادسة:
عرض له أحياناً الشيء انقطع عنك كل اعرتاض، سواٌء مسعته من غريك أو أوردته على نفسك، واإلنسان ي

  ؟ مل كان كذا؟ وما أشبه ذلك.يه الشيطان يف قلبه: كيف كان كذاشبهات ك... يلق
نقول: مىت آمنت بأن اهللا سبحانه وتعاىل قد أتقن كل شيء انقطع عنك هذا االعرتاض، وأمكنك أن تقطع به 

وقته وأفسد الثمار، إذا علمنا أن اهللا أتقن كل شيء، وأن  اعرتاض غريك أيضاً، لو فرضنا أن املطر جاء يف غري
ميكننا أن نعرتض؛ ألنا نعلم أنه نتيجة إتقاٍن مبٍين على علٍم وحكمة، تتقاصر هذا املطر من فعله ومن صنعه، ال 

وهذا أمٌر يفيد اإلنسان يف أشياء كثرية، يف الشرع أحيانًا تأيت أحكام خيفى على  علومنا وحكماتنا عن إدراكه.
  املرء وجه التفريق بينها، وهي ثابتة عن الشرع، ولكنك تقول: اهللا تعاىل أتقن كل شيء.

مسائل ّمسوها بالتعبديات، يعين: هم ما أحدثوها يف احلقيقة هي مسائل ثابتة، احدثوا  .ومن مث أحدث الفقهاء
لكنهم وضعوا هلا هذا االسم التعّبدي، ومعىن التعبدي ليس الذي ليس له حكمة؟ ألنه ما من شيء إال وله 
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تعّبد كعدد الركعات يف الصلوات وكوا ولكن معناه: الذي ختفى حكمته علينا، وليس لنا فيه إال ال حكمة،
  ى املرء حكمتها، وكذلك يف احلج..مخساً، وكذلك أشياء كثرية يف الطهارة خيفى عل

  على هذه املسألة وهي: أن اهللا أتقن كل شيء زالت عنا شبهات كثرية.فاملهم أنه مىت بنينا اعتقادنا 
اخلربة اليت هي أخص من مطلق العلم؛ ألن اخلربة كما الفائدة السابعة: كمال علم اهللا سبحانه وتعاىل وذلك ب

سبق لنا هي العلم ببواطن األمور، مأخوذة من اخلبري وهو املزارع الذي يدفن احلب يف األرض فتخفى، فاخلربة 
  العلم ببواطن األمور.

ٌر ِبَما تـَْفَعُلوَن ِإنُه َخِبي من أين يؤخذ؟ (( والفائدة الثامنة: حتذير املرء أن يعمل ما خيالف حكم اهللا.
  لو أن أباك قال لك: اذهب سو ما تريد، أنا أعلم مبا تفعل، ماذا يقتضي هذا؟  .]88))[النمل:

  يقتضي هذا التحذير، وأن حتذر من خمالفة أبيك، فكيف باهللا عز وجل الذي هو خبٌري بكل ما نفعل؟
لك نفسك معصية هللا عز وجل فإنك تعرض عليها  إذاً: فاجلملة تفيد حتذير املرء من املخالفة، وأنك عندما تسّول

وما أشبه ]4))[احلديد:َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتْم  ((، ]88))[النمل:ِإنُه َخِبيٌر ِبَما تـَْفَعُلوَن  مثل هذه اآلية ((
   ذلك من األشياء اليت جيب على املرء إذا هم بسيئة أن يستعرض هذه اآليات؛ حىت متنعه.

ِإنُه َخِبيٌر ِبَما  التاسعة: هو أن ما يتعلق باهلم اّرد فإنه ال يؤاخذ به العبد؛ ألن املقصود من قوله: ((الفائدة 
  التحذير من هذا الفعل املخالف. ]88))[النمل:تـَْفَعُلوَن 

ا دّلت عليها فإذا ُقّدر أنه هٌم جمرد فإنه ليس بفعل، فال يؤاخذ عليه العبد، وهذه الفائدة بعيدة التصور، ولكنه
السنة، وأن جمرد اهلم ال يؤاخذ به العبد حىت يفعل، إال اهلم باحلسنة فإنه يُكتب للمرء، ولكنه ال يدخل يف اآلية 

فاهلم بالسيئة ال يُعاقب عليه العبد، واهلم  .؟يرّغب فيهحيذر منه أو هنا؛ ألن اآلية سيقت للتحذير، واهلم باحلسنة 
  ا مقتضى العدل؟م باحلسنة يُثاب عليه العبد.

مقتضى العدل: أن يُعاقب على السيئة وأن يُثاب على احلسنة، أو أن ال يُعاقب على السيئة وال يُثاب على 
احلسنة، ولكن رمحة اهللا تعاىل اقتضت الفضل دون العدل، فصار اهلم بالسيئة ليس فيه شيء، واهلم باحلسنة فيه 

  ثواب.
َها َوُهْم ِمْن فـََزٍع يـَْوَمِئٍذ آِمُنوَن َمْن َجاَء بِاْلَحسَ  ((مث قال تعاىل:  ٌر ِمنـْ   .]89))[النمل:َنِة فـََلُه َخيـْ

  يستفاد من هذه اآلية فوائد:
  .]89))[النمل:َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة  ((أوًال: أن احلسنات يؤتى ا يوم القيامة؛ لقوله:  
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معاين ليست أجساماً، فيقال: إن اهللا تبارك فإذا قال قائٌل: كيف يؤتى باحلسنات وهي أعماٌل مضت، واألعمال 
وتعاىل على كل شيء قدير، يقلب هذه املعاين إىل أجسام، مثل ما قلب املوت وهو معىن إىل جسم وهو الكبش، 

  فاهللا تعاىل على كل شيء قدير.
متاع،  من تعّدون المفلس فيكم؟ قالوا: من ال درهم عنده وال (قال النيب عليه الصالة والسالم ألصحابه:

أن اهللا تعالى  وأخرب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم: ( ) المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال( فقال: 
فيربيها كما يربي اإلنسان فلّوة حتى  -أي: ما يعادلها-يقبل الصدقة من الكسب الطيب بعدل التمرة 

قول: إن ايء باألعمال يوم القيامة ليس مبمتنع؛ ألن اهللا تعاىل املهم أنا ن ) وهذا أيضاً عمل.تكون مثل الجبل 
  على كل شيء قدير.

وذلك ألن  ]89))[النمل:َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة  ((الفائدة الثانية: أن العربة بايء باحلسنة ال بعملها؛ لقوله: 
يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم  ((عامل احلسنة يف الدنيا قد ال يأيت ا يوم القيامة، حيصل ما يبطلها 

فقد يعمل اإلنسان احلسنة، لكن يأيت شيٌء يبطلها فال يأيت ا يوم القيامة،  .]264))[البقرة:بِاْلَمن َواَألَذى 
  واملدار على اإلتيان ا يوم القيامة.

َها  ((لقوله: الفائدة الثالثة: أن اجلزاء أفضل من العمل وأعظم؛  ٌر ِمنـْ  وكيفية املفاضلة .]89))[النمل:فـََلُه َخيـْ
  ؟خالد

   ...:الطالب
  كيف يكون خرياً منها، يف ماذا يكون اخلريية؟ما اريد الدليل   الشيخ:
  بأن يثاب ثواباً من عند اهللا أكرب مما عمل من العمل. :الطالب
  نعم. لكن كيف؟ الشيخ:
  .]160))[األنعام:َنِة فـََلُه َعْشُر َأْمثَاِلَها َمْن َجاَء بِاْلَحسَ  (( :الطالب
  هذه اخلريية نعم. الشيخ:

  .]89))[النمل: َوُهْم ِمْن فـََزٍع يـَْوَمِئذٍ  الفائدة الرابعة: إثبات الفزع يف يوم القيامة لقوله: ((
  اخلامسة: أمن من جاء باحلسنة من هذا الفزع. اليت بعدها الفائدة

 ]89))[النمل:َوُهْم ِمْن فـََزٍع  يئة فإنه ال يأمن منها، وهو مأخوٌذ من املفهوم ((والسادسة: أن من جاء بالس
  يعين: وأما من جاء بالسيئة فإنه ال يأمن، وهلذا ُتكّب وجوههم يف النار.
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ويستفاد من هذا أيضاً: أن يوم القيامة ال يقاس بأمر الدنيا، هذه األفزاع العظيمة ال تفزع املؤمنني الذين جاءوا 
باحلسنات وإن كانت عظيمًة يف ذاا؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل يف يوم القيامة خيلق أشياء يستبعدها العقل يف 
الدنيا، فالشمس تدنو من اخلالئق قدر ميل، ومن الناس من يكون يف ظٍل منها، والعرق يصل من بعض الناس 

كاٍن واحد؛ مما يتبني به قدرة اهللا سبحانه وتعاىل، إىل كعبيه، وإىل ركبتيه، وإىل حقويه، ومنهم من يلجمه وهم يف م
  وأنه يف هذا املكان الواحد ويف الزمن الواحد خيتلفون هذا االختالف املتباين.

  .]89))[النمل: ِمْن فـََزٍع يـَْوَمِئذٍ  ويف إضافة الفزع إىل ذلك اليوم دليٌل على شدته ((
  .]90))[النمل:ْت ُوُجوُهُهْم ِفي الناِر َهْل ُتْجَزْوَن ِإال َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن َوَمْن َجاَء بِالسيَئِة َفُكب  ((قال تعاىل: 

  وهذه اآلية مبتدأ درس اليوم، هل جتزون أي: ما جتزون.
يعين: أن االستفهام هنا مبعىن النفي، واالستفهام مبعىن النفي أبلغ من النفي ارد؛ ألنه يدل على النفي وزيادة، 

   ما جتزون إال ما كنتم تعملون، يدل على أم ال جيزون إال ما كانوا يعملون.فهو مثالً 
لكن هل جتزون؟ يدل على تقرير هذا األمر، وأنه ال ميكن لإلنسان أن جيازى إال مبا كان يعمل، ويكون فيه تقرير 

  وتقريع يف نفس الوقت.
] 90))[النمل:َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن  )) جزاء ((َزْوَن ِإال ُتجْ  )) أي: ما ((َهْل ((  ويقال لهم تبكيتاً قال املؤلف: " 

  " هل فيه صرٌف للفظ عن ظاهره؟ إال جزاء ما كنتم تعملونوقوله: "  ..". من الشرك والمعاصي
  ... :الطالب
  كيف ذلك؟  الشيخ:
  ... :الطالب
يقتضي أن يكون  ]90))[النمل:ْعَمُلوَن ِإال َما ُكنُتْم تَـ  ((جزاء ما كنتم، طيب. ما الفرق؟ ألن قوله:  الشيخ:

ومن املعلوم أن العمل ليس اجلزاء، بل اجلزاء شيء والعمل  ]90))[النمل: ِإال َما ُكنُتمْ  ((العمل هو اجلزاء نفسه 
شيء آخر، عندما تستأجر إنساناً يعمل لك، مث تعطيه األجرة، فعمله غري أجرته، العامل هللا سبحانه وتعاىل عمله 

  أن اإلنسان ُجيزى بعمله. ]90))[النمل:َهْل ُتْجَزْوَن ِإال َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن  ((فظاهر اآلية:  زائه.غري ج
، لكن ما يف اآلية ]90))[النمل:َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن  ((جزاء  ))ِإال  ((لذلك احتاج املؤلف أن يقّدر هذا احملذوف 

  اجلزاء نفسه عملك مبالغة يف العدل. كأن،  أن ُجيعل اجلزاء هو العملأبلغ؛ ألنه من باب املبالغة يف العدل 
  فأنت إذا كنت تريد ثواباً كثرياً فاعمل كثرياً؛ ألن ثوابك عملك.
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" ففيه أيضاً ركاكة، ما جتزون إال جزاء  ]90))[النمل:َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن  )) جزاء ((ُتْجَزْوَن ِإال  ((وأما قوله: " 
ما هي عليه على وم كلمة جتزون يستفاد منها اجلزاء فال حاجة إىل تقدير، فالصواب إبقاء اآلية على العمل. معل

والتعبري عن اجلزاء بالعمل  ]90))[النمل: َهْل ُتْجَزْونَ  ((ظاهرها، ويُفهم أن الذي يُعطونه هو اجلزاء من قوله: 
  ك عملك.مبالغٌة يف العدل، حبيث يكون جزاؤ نفسه 

هذا ما ذهب إليه مجهور أهل العلم وهو الصواب: أن الكافر يُعاقب على  " الشرك والمعاصي منوقوله: " 
فاملشرك إذا زىن وسرق وشرب اخلمر يعاقب على ذلك، فيعاقب  أصل الكفر وعلى املعاصي أيضًا اليت عملها.

  على األصل والفرع، وهذا هو الذي عليه مجهور أهل العلم.
قَاُلوا َلْم َنُك ِمَن * َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر * اْلُمْجرِِميَن  َعنِ * يـََتَساَءُلوَن  ((: واستدلوا لذلك بقوله تعاىل

يِن * وَُكنا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضيَن * َوَلْم َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكيَن  *اْلُمَصليَن  ُب بِيَـْوِم الد ا نَُكذ40))[املدثر:وَُكن 
 - 46[.  

ة ليست من األصول، وإن كان الصواب أن الصالة من األصول وأن تاركها يكفر، لكن الصدقة فالصالة والصدق
ليست من األصول، حىت الزكاة على القول الصحيح ال يكفر تاركها، ومع ذلك ذكروا أا من أسباب دخوهلم 

عاقبون على فروع اإلسالم كما النار، ولو ال أن هلم تأثرياً يف اجلزاء ما صارت من األسباب، وهذا دليٌل على أم ي
  يعاقبون على أصوله.

وعلى هذا: فيعاقبون على معاصيهم اليت دون الشرك، وهذا بال شك كمال العدل؛ ألنه إذا كان املسلم يعاقب 
  عليها فكيف بالكافر؟ هل تكون للمسلم نقمة وتكون للكافر نعمة؟ ال. 

بل أبلغ من ذلك: الكافر يعاقب حىت على املباح للمسلم.. حىت املباح للمؤمن الكافر يُعاقب عليه، قال اهللا 
نـْيَ  ُقْل َمْن َحرَم زِيَنَة اللِه الِتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطيَباِت ِمنَ  ((تعاىل:  ِذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدْزِق ُقْل ِهَي ِللا الر

أا لغري  ]32ألعراف:))[اَخاِلَصًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة  ففهم من قوله: (( ]32ألعراف:))[اَخاِلَصًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة 
املؤمنني ليست خالصة، وأم سيجازون عليها، وهذا أيضًا مقتضى النظر؛ إذ كيف يتنعم اإلنسان بنعم اخلالق 

: أنا أحسنت إليه، أطعمته، سقيته، كسوته، أسكنته، زوجته.. وما أشبه وهو يعصي اخلالق؟ ال بد أن يعاقبه يقول
  ذلك، فيعاقب على هذه النعمة؛ ألا حتتاج إىل شكر.

  ". )) أي: مكةِإنَما أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد َرب َهِذِه اْلبَـْلَدِة  (( :قل لهمقال: " 
  ملذكر رّب هذه. ؟ ألا صفةما قال: اليت، اليش ]91))[النمل:الِذي  ((



 7

وهلذا تعرب الذي على أا اسٌم موصول مبٌين على السكون يف حمل  ]91))[النمل:َرب َهِذِه اْلبَـْلَدِة الِذي  ((
"  )) أي: جعلها حرمًا آمناً الِذي َحرَمَها  (("  .))َرب َهِذِه اْلبَـْلَدِة  ((لرّب..  ألي شيء ؟ نصب، صفة

  جعلها كوناً أو شرعاً؟
  شرعاً. :الطالب
إضافته الربوبية إليها تفيد  ]91))[النمل:َرب َهِذِه اْلبَـْلَدِة  وقوله: (( " . حرمًا آمناً جعلها شرعًا "  الشيخ:

  الفضل، وأن اهللا سبحانه وتعاىل قد اعتىن ا وشرّفها.
نسان أو دم؟ دم أعم. ) وأيهما أعم دم إال ُيسفك فيها دٌم  " واحلديث: ( ال يسفك فيها دم إنسانقال: " 

وهلذا ال ُيسفك فيها دم إنسان وال دم صيد، وأما املواشي من اإلبل والبقر والغنم وما أشبهها، فإن هذا دّلت 
  السنة على جوازه.

هذا ليس خاصاً مبكة، حىت غري مكة ال جيوز أن يُظلم فيها أحد، ولذلك ما جاء  " ظلم فيها أحدوال يُ وقوله: " 
) فليس من ال ُيسفك فيها دٌم  ظلم فيها أحد، بل قال الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم: (يف احلديث ال يُ 

َوَمْن يُرِْد ِفيِه بِِإْلَحاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه  ((خصائص مكة أن ال يُظلم أحد، صحيح أن الظلم يف مكة أعظم من غريه 
  ". وال يصاد صيدهاكذلك "   غريه مباح فال.أما أن نظن أنه يف ]25))[احلج:ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم 

  ؟.... :الطالب
الباء تدل على أن الفعل مضّمن معىن  ]25))[احلج:َوَمْن يُِرْد ِفيِه بِِإْلَحاٍد  ((ال ما تدل عليه؛ ألن هنا  الشيخ:

  العزمية الصادقة.
  ؟.... :الطالب
ما هو مبعناه أن السيئة جيزى عنها سيئتان،  .ما تضاعف السيئة مبكة، تضاعف بالكيفية فقط ال الكمية الشيخ:

وإمنا املعىن أا تكون أعظم، وأن تعرف الفرق بالكيفية أن كيفية العقوبة ختتلف، قد أضرب هذا اإلنسان ضربة 
"  وال يصاد صيدهاقال: "  واحدة وأضرب اآلخر ضربة واحدة وتكون هذه الثانية مؤملة واألوىل غري مؤملة.

  " صحيح وغريها خيتلى. وال يختلى خالهاوغريها يصاد."  صحيح،صحيح هذا؟ 
  ؟....املدينة  :الطالب
املدينة خيتلى خالها نعم جيوز، إمنا حيرم الشيء الذي بدون حاجة يف املدينة، وأما الذي حباجة فيجوز. : الشيخ

  هذا الفرق بينها وبني مكة.
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لدهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بالد عن بتعالى وذلك من النعم على قريش أهلها في رفع اهللا " 
  ." العرب

أي: جعلها حرمًا وجعلها حراماً، وما قلناه أعم مما قال املؤلف؛ ألن  ]91))[النمل:الِذي َحرَمَها  ((إذاً: قوله: 
وحرام مبعىن  فهي حرم وحرام أيضاً. حرم مبعىن أا حمرتمة، " مث ذكر األشياء.  جعلها حرمًا آمناً املؤلف يقول: " 

  ، ويف وجوبه خالٌف معروف.أهل العلم أال يدخلها إال حمرما أا حمّرمة. هلذا من قصدها فإنه ُيشرع له بإمجاع
: أوًال: ال يقربون املسجد احلرام، فيكون احلرم كله حمرماً ياولد أيضاً: من مجلة احرتامها أن املشركني ال يقربوا

ومع ذلك يقول اهللا عز  ن املسجد احلرام، فلهذا كان ذلك احرتامًا هلذه البلدة.عليه؛ ألن دخوهلم احلرم من قربا
  وجل: ولُه تعاىل كل شيٍء؛ فهو ربه وخالقه ومالكه.

قد يتوهم متوهم أنه سبحانه  ]91))[النمل: َرب َهِذِه اْلبَـْلَدةِ  ((اجلملة األخرية فيها فائدة عظيمة؛ ألنه ملا قال: 
  .]91))[النمل:َوَلُه ُكل َشْيٍء  ((ذه البلدة، فأتى بعد ذلك بالتعميم قال: وتعاىل ختتص ربوبيته 
الِذيَن َأنـَْفُقوا  ال َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن َأنـَْفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل ُأْولَِئَك َأْعَظُم َدرََجًة ِمنَ  ((نظري هذا قوله تعاىل: 

حىت ال يتوهم متوهم أن ذلك  ]10))[احلديد: َوَعَد اللُه اْلُحْسَنى وَُكال  ((عدها: قال ب ))ِمْن بـَْعُد َوقَاتـَُلوا 
  الفضل خاٌص بأولئك، فبني أن اجلزاء للجميع وهو اجلنة وإن كانوا ال يستوون.

ة لكل شيء، لكن ربوبيته ربوبية اهللا عام ]91))[النمل: َرب َهِذِه اْلبَـْلَدِة الِذي َحرَمَها َوَلُه ُكل َشْيءٍ  ((هنا: 
  هلذه البلدة أخص من ربوبيته العامة.

  ؟... :الطالب
بالذكورية لفظاً، أما معناه ال، ما جيوز أنك تقول: مذّكر، تقول: اللفظ  خاصال. ما هو بالذكورية، يعين  الشيخ:

  مذّكر، أما اهللا عز وجل ما جيوز وصفه ال ذا وال ذا.
  .]91))[النمل:اْلُمْسِلِميَن  ُكوَن ِمنَ َوُأِمْرُت َأْن أَ  ((قال: 

أليست العبادة  ]91))[النمل:اْلُمْسِلِميَن  َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمنَ  (())،  ِإنَما ُأِمْرُت َأْن َأْعُبدَ  ((أمرُت من أمره؟ 
ُبَد َرب َهِذِه اْلبَـْلَدِة الِذي ِإنَما أُِمْرُت َأْن َأعْ  ((هي اإلسالم؟ اجلواب: بلى العبادة هي اإلسالم، لكن هناك قال: 

اْلُمْسِلِميَن  َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمنَ  ((والعبادة هي التذلل له بالطاعة، مث قال:  ]91))[النمل:َحرَمَها 
  أي: أن أحقق هذه العبادة باالستسالم التام ألوامر اهللا تبارك وتعاىل. ]91))[النمل:
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َوأُِمْرُت  ((ألصل، لكن االنقياد التام جبميع مشروعات اإلسالم يستفاد من قوله: فاإلنسان قد يكون عابدًا يف ا
أي: من املنقادين هللا سبحانه وتعاىل انقياداً تاماً، ال معارضة عندهم وال  ]91))[النمل:اْلُمْسِلِميَن  َأْن َأُكوَن ِمنَ 

  دليل على أن هناك مسلمني. ]91ل:))[النماْلُمْسِلِميَن  َأْن َأُكوَن ِمنَ  ((ويف قوله:  استكبار.
طيب. اليهود والنصارى مسلمون؟ حينئذ كانت شرائعهم قائمة هم املسلمون، لكن أما بعد أن ُنسخت فإم إذا 

  مل يلتزموا بالشريعة الناسخة مل يكونوا مسلمني.
ال إسالم إال باتباع  فاإلسالم هو الدين عند اهللا يف كل زمان ومكان، وبعد بعثة الرسول عليه الصالة والسالم

شريعته، وإال فأصل اإلسالم كما تعرفون من االستسالم وهو االنقياد، وهذا يشمل كل انقياٍد هللا سبحانه وتعاىل 
  سواًء يف عصر هذه األمة أو قبلها.
للرسول عليه مثلما قيل  ]72))[يونس:اْلُمْسِلِميَن  َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمنَ  ((نوح عليه الصالة والسالم يقول: 

يَن َفال َتُموُتن ِإال َوَأنـُْتْم  يَا بَِني ِإن اللَه اْصَطَفى َلُكمُ  ((الصالة والسالم، وقال عن يعقوب أنه قال لبنيه:  الد
اْلَعاَلِميَن  ِإني ظََلْمُت نـَْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن لِلِه َرب  ((، وقالت بلقيس: ]132))[البقرة:ُمْسِلُموَن 
  .]91))[النمل:اْلُمْسِلِميَن  َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمنَ  (( .]44))[النمل:

 :أي ))اْهَتَدى فَِإنَما يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه  َفَمنِ  )) عليكم تالوة الدعوى إلى اإليمان ((َوَأْن َأتْـُلَو اْلُقْرآَن  ((" 
اْلُمنِذرِيَن  فـَُقْل ِإنَما َأنَا ِمنَ  )) عن اإليمان وأخطأ طريق الهدى (( َوَمْن َضل  ((ألجلها فإن ثواب اهتدائه له 

  ". ]92))[النمل:
ُلَو اْلُقْرآَن  ((قوله:    التالوة تنقسم إىل قسمني: تالوة لفظية، وتالوة معنوية. ))َوَأْن َأتـْ

  فالتالوة األوىل: قراءة القرآن.
  مأخوذة من تال الشيء يتلوه إذا تبعه وصار تلواً له. والتالوة الثانية: العمل مبا جاء به القرآن

ُلَو اْلُقْرآنَ  ((كقول الرسول  يشمل هذا وهذا، أن أتلوه قراءة، وأن أتلوه اتباعاً، فهو مأموٌر  ]92))[النمل: َوَأْن َأتـْ
 أبايل مبخالفتكم بذلك يعين: فكأنه يقول: سأتلو القرآن عليكم تالوة قراءة، وأيضًا سأتلو القرآن تالوة اتباع وال

وإعراضكم. وهذا ليس للرسول عليه الصالة والسالم فحسب، بل لكل من اتبع الرسول جيب عليه أن يتلو القرآن 
  تالوة لفظية، وقد ُعلم أن قراءة الفاحتة ركٌن من أركان الصالة اليت هي من أركان اإلسالم.

 يبايل مبن خالفه، ولو أننا راعينا شعور الناس وراعينا ثانياً: جيب على املسلم أن يتلو القرآن تالوة اتباعية وال
عصور الناس بقي الدين ليس ديناً، بل صار الدين عادة إن تقّبله الناس حسب عادام صار ديناً، وإن مل يقبلوه 

  مل يكن ديناً.



 10

اده الناس  ما يعتالناس، مبعىن: أن يكون احلكم هو القرآن والسنة، ال جب أن يكون الدين بعيداً عن عاداتوالوا
أو غريها خالفًا لبعض الناس اآلن الذين يريدون أن يتابعوا الناس مبا هم عليه ولو كان  فيما يفعلونه من عبادات

لو مشينا على هذا األمر أو على هذا املنهاج ما بقي حياة لإلسالم، كان  باطًال، وهذا ليس بصحيح؛ ألننا
هذا العصر، مث يأيت عصر آخر فيموت منه جزٌء آخر... وهكذا حىت اإلسالم يبقى ميٌت وميوت منه جزٌء يف 

ينقضي، ولكننا إذا قمنا نعمل باإلسالم وجندد حسب ما يقتضيه الكتاب والسنة ال حسب آرائنا، صار ذلك هو 
فهم، أو نتهيب قول بعض وأما أن نسكت وندس رؤوسنا يف الرتاب ونقول: هذا الناس ما ميكن ختال القيادة.

تم علينا بدين جديد، هذا الدين ما عرفناه من قبل... وما أشبه ذلك، فإن هذا ال ينبغي أن مينع : طلعالناس
تالوة لفٍظ تقوم به احلجة عليكم، وتالوة  ]92))[النمل: َوَأْن َأتْـُلَو اْلُقْرآنَ  ((اإلنسان عن قول احلق، وهلذا قوله: 
  اجب على كل مسلم يف كل مكان.وهذا هو الو  اتباع ال أبايل مبعارضتكم وخمالفتكم.

  لكن مراعاة الناس مبعىن تدريج الناس حىت يسلكوا الصراط الصحيح، هل جيوز أو ال؟
إىل اهللا سبحانه وتعاىل باحلكمة يتناول  بأس به، وهلذا الذي نرى أن الدعاءنعم. مراعاة احلال يعين: بالتدريج ال 

حلة، وإن كان بعض الناس يقولون: إن هذا يف أول الدعوة، هذا األمر، وهي نقل الناس إىل اإلسالم مرحلة مر 
صحيح أن اإلسالم تطور جاءت الصالة، مث الزكاة، مث الصيام، مث احلج، ُحّرم اخلمر على عدة وجوه، الصيام 

  وجب على عدة وجوه.. لكن نقول: كما أن هذا يف أصل الدعوة أو يف أول الدعوة هو أيضاً يف آخره.
؟ يف سنة عشرة من اهلجرة، ومع ذلك يقول: ادعهم أوًال إىل الشهادتني، مث إىل الصالة، مث بعث معاذ مىت كان

  إىل الزكاة. رسول اهللا رّتب هذا، ما قال ادعهم إليها مجيعاً.
فمثًال لو رأينا إنسانًا منهمكًا على فعل معصية، وعرفنا أننا لو قلنا له: أقلع عنها ائيًا أنه ما يتمكن، أو أن 

ة املرض، املرض ما ميكن أن تعاجله مرة جلفال بأس أن ننقله عنها شيئًا فشيئًا بالتدريج؛ ألن هذا كمعا يرفض
  واحدة، ال بد من تنقل من شيٍء إىل شيء حىت يتم استئصال هذا املرض.

كرته مثل هذه املسألة تعود إىل حال الناس وليس معناها االستسالم حلال الناس؛ ألن معىن االستسالم الذي أن
 باحلق، أما هذا ما يدعهم لكنه ينّقلهم من مرحلة إىل مرحلة حىت ميدع الناس وال يعارضه اإلنسانقبل هو أن 

  يستقيموا.
فمثًال: عندما نريد أن نعمل عمًال يف الصالة ليست من عادة الناس، فإن من احلكمة أن منّهد له بالقول أوًال، مث 

  قلناهم بعد ذلك إىل الفعل، وهكذا أيضاً غري هذه املسألة.إذا علم به الناس واستقر يف نفوسهم ن
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املهم أن تالوة القرآن على الناس املعرضني مما أُمر به الرسول عليه الصالة والسالم وأمرت به األمة كلها أيضاً، 
أن نكون على ويكون التالوة هنا لفظاً واتباعاً، ولكن الشأن كله يف أن نتخاذل أمام األمر الواقع، بل جيب علينا 

  وجه أقوى وأشد.
  النقل لو كان من معصية إىل معصية أخف؟ :الطالب
  إىل معصية أخرى أخف منها ال ما جيوز. الشيخ:
  بالتدريج.  :الطالب
إذا كانت من اجلنس رمبا نقول، مثًال لو فرضنا أن إنسان مبتلى بالزنا والعياذ باهللا، وقلنا له: يا مثال ذلك  الشيخ:

ليت عندك هذه تستطيع أن ختففها باالستمناء مثًال، هذا من اجلنس ما فيه بأس، لكن واحد يسرق أخي الشهوة ا
  نقول: يا أخذ اترك السرقة اشرب اخلمر أزين لك؟! هذا ما جيوز.

  أقصد من اجلنس األول. :الطالب
  ما يزول يف الغالب.إيه اللي من اجلنس معناه التخفيف؛ ألنك لو نقلته إىل شيٍء آخر فاجتاهه األول  الشيخ:
بخاصة  ( حتى إذا رأيت دنيا مؤثرة وهوى متبع واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكحديث  ... :الطالب
  .)نفسك 
) ما ينايف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ألنه من وعليك بخاصة نفسك  املعىن أنه حىت ( الشيخ:

ث يشغلونك عما جيب؛ ألن بعض الناس يهتم ذا األمر خاصتك، لكن املعىن أنك دعهم يعين: ال تم م حبي
حىت إنه ينشغل بالناس عن نفسه، جتده حىت يصلي وهو يشعر بأنه يأمر فالن أو يتصور أنه ناس معه وكان 

  يقول: ياهللا صل. فهذا هو الذي يُنهى عنه.
  ... :الطالب
ألن بعض الناس تفهم أن اإلنسان إذا أصلح  ]105))[املائدة:ْم يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأنُفَسكُ  (( الشيخ:

نفسه ما عليه من إصالح غريه، ولكن نقول: إن أصالح غريك منوٌط بك من إصالح نفسك، أنت مأمور باألمر 
  باملعروف والنهي عن املنكر، لكن إذا ضّلوا فإن ضالهلم ال يضرك بعد أن تقوم مبا جيب عليك من الدعوة واألمر.

  ...قال تعاىل:  ....:لطالبا
اجتنبوه، لكن التدرج هذا طريق وليس معىن ذلك أين إذا نقلته من هذا إىل أخف أين أبيح له  صحيح الشيخ:

األخف، لكنه طريق تدرج، فالتدرج هنا ليس معناه ثبوت احلكم على الدرجة اليت نزّلناه إليها، ولكن معناه أننا 
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) لكن ما هو اجتنبوه  فقوله عليه الصالة والسالم: ( ف، مث إىل تركها بالكلّية.ننقله من الدرجة العظمى إىل األخ
  طريق االجتناب؟ هو هذا الذي نقول.. الطريق إىل اجتنابه هو هذا الذي نقول.

احلقيقة يُعترب تطور، ما نقول:  ولذلك اآلن عندما تنهى إنسان عن منكر تأتيه يف اليوم الثاين وتنهاه أيضاً، هذا يف
  ا...مل


